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HOTEL ITHAKA
zo 18 juni 2006, 16.00 uur
Benieuwd naar de nieuwe voorstelling Odyssee? Kom op zondag 18
juni naar Bonheur en krijg alvast een preview van dit klassieke epos
terwijl tea and scones geserveerd worden in Hotel Ithaka.
In samenwerking met Poetry International presenteert Bonheur deze
middag een voorproefje van de voorstelling Odyssee. Acteur Paul R.
Kooij, die in het najaar het verhaal van Homerus tot leven zal
brengen, brengt alvast een deel van de tekst ten gehore. Daarnaast
verrassen studenten van de Arnhemse Toneelschool de bezoekers
met bijzonder poëzietheater. De omzwervingen van Odysseus en het
beroemde gedicht Ithaka van K.P. Kavafis vormen de
inspiratiebronnen voor dit poëtische theater. Ook is de vertaler dhr
de Roy van Zuydewijn te gast om te vertellen over zijn ervaringen
met Homerus. Bij mooi weer vindt de middag plaats in de tuin van
Bonheur.
RESERVEREN AANBEVOLEN!
Hotel Ithaka: Reeks theatersalons rondom Odyssee, die verspreid
over het seizoen zullen plaatsvinden. Tijdens deze salons krijgt het
publiek o.a. work-in-progress te zien, maar ook theatrale en
muzikale presentaties rond een van de vele thema's uit Odyssee.
Als je de tocht aanvaardt naar Ithaka,
wens dat de weg dan lang mag zijn - K.P. Kavafis
MEER WETEN?
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ODYSSEE - De Wraak van de Zee
19 september t/m 18 november 2006
Bonheur start het seizoen 2006/2007 met Odyssee - De Wraak van
de Zee. Het grote epos van Homerus heeft regisseur en artistiek
leider Peter Sonneveld geïnspireerd tot het bewerken van het
complete boek, verdeeld over meerdere voorstellingen die in de
komende seizoenen bij Bonheur gemaakt gaan worden. In de
voorstelling komend najaar is de aandacht gericht op de avonturen
van Odysseus op zee.
Odyssee is het verhaal van een echte survivor. Het is het verslag van
de eindeloze thuisreis van Odysseus, vol omzwervingen, avonturen
en tegenslagen. Maar de vorst is een geslepen vos, die altijd zijn
antwoord klaar heeft en op wonderbaarlijke wijze ontsnapt aan de
gevaarlijkste situaties. Wat hem drijft, wat hem overeind houdt is het
heftige verlangen naar huis.
Na zijn succesvolle voorstellingen Dido en Aeneas Verteld en
Gilgamesj, Hij die alles gezien heeft bij het ro theater komt Peter

Gilgamesj, Hij die alles gezien heeft bij het ro theater komt Peter
Sonneveld nu opnieuw met een bewerking van een klassiek epos.
MEER WETEN?
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BONHEUR SEIZOEN 2006/2007
Welke voorstellingen kunt u komend seizoen verwachten?
* Het fantastisch Bal tijdens het festival De Wereld van Witte de
With
Stap binnen in de wereld van kunstenaar James Ensor.
Te zien: 8, 9 en 10 september 2006 in het Chabot Museum,
Rotterdam
* Odyssee, De Wraak van de Zee - Homerus
"Muze, verhaal van de man van velerlei wegen, die heel lang
rondzwierf, nadat hij de heilige burcht van Troje verwoest had..."
Regie: Peter Sonneveld, Spel: Paul R. Kooij
Te zien: september - november 2006, incl. landelijke tournee
* Het Feuilleton
Na het succes van vorig seizoen komt Bonheur terug met deze
geïmproviseerde theatersoap over een Rotterdamse familie.
Te zien: december 2006, alleen in Rotterdam
* Een ander Land
naar de roman van James Baldwin
Het zinderende verhaal van een lost generation wanhopig op zoek
naar de ware liefde in het New York van de jaren 50.
Regie: Ruurt De Maesschalck
Te zien: maart - april 2007, alleen in Rotterdam
Kom dus ook in het nieuwe seizoen naar Bonheur!
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